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Beste ouders, 

 

De werken ter hoogte van de Lauwestraat en Moeskroenstraat hebben een grote impact op de 

verkeerscirculatie in en rond Rekkem. 

 

Als school bekijken we ook steeds hoe we samen kunnen omgaan met deze situatie. 

 

Vanaf maandag 17 mei 2021 ziet de verkeerssituatie in Rekkem er als volgt uit : 

Komt u van richting Menen ? 

De weg naar school is volledig onderbroken!  

• Optie 1 : U heeft enkel doorgang met de fiets of te voet. Respecteer wel de veiligheidsregels 
op de werken. 
 

• Optie 2 : Met de auto volgt u de omleiding via Wevelgem. U kunt niet meer langs de 
Waterstraat via het brugje. Dat is ook afgesloten. 
 
Tip! Laat uw kind meestappen met de lange rij. De lange rij wordt telkens veilig begeleid door 
een leerkracht. U kunt parkeren op de parking sporthal (Lauwestraat). De Fonteinwegel blijft 
open voor voetgangers en fietsers! 

Komt u van richting Moeskroen ? 

• Optie 1 :  
U kunt via de Murissonstraat en Sint-Niklaasdreef tot aan school of parking kerk komen. Er is 
enkel 1 kant van de Kasteeldreef (kant van de kerk) open. De andere in-en uitgang van de 
Kasteeldreef (kant Verde) is afgesloten. 
 
Tip! Laat uw kind meestappen met de kerkrij. De kerkrij wordt telkens veilig begeleid door een 
leerkracht. 
 

• Optie 2 : 
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U kunt via de Elf Novemberlaan en Fonteinstraat naar parking sporthal 
(Lauwestraat) komen. 
 
Tip! Laat uw kind meestappen met de lange rij. De lange rij wordt telkens veilig begeleid door 
een leerkracht. 
 

Fietsers ? 

De fietsers die richting Croisé moeten, worden door een leerkracht overgestoken aan het 
Mariakapelletje aan de Sint-Niklaasdreef. 

Daarna kunnen de leerlingen het weggetje evenwijdig met de Moeskroenstraat nemen tot aan de 
Barthelschool. Daar kan men terug op de Moeskroenstraat verder fietsen. 

Parkeermogelijkheden ? 

U kunt momenteel vlot parkeren op de Plaats en aan de sporthal.  

Wat kunt u als ouder zeker doen ? 

U spreekt vooraf goed af met uw kind! Noteer eventueel een geheugensteun in de agenda of heen-
en weermap. 

- Met welke rij moet uw kind + broer/zus mee ? Kerkrij, lange rij of afhaalrij ? 
- Waar wordt uw kind precies afgehaald ? kerk, parking sporthal, op de Plaats, … 
- Wanneer moet uw kind wel/niet naar de studie ? 
- Wanneer wordt uw kind afgehaald en wanneer moet uw kind mee met de rij ? 

 

Als school evalueren wij elke week de situatie en sturen we bij waar nodig. Ik ben ervan overtuigd dat 
we ook die werken, samen met u, kunnen overbruggen. 

Vanaf 7 juni verandert de situatie opnieuw. We houden u op de hoogte. 

Meer info vindt u terug op de site van Stad Menen https://www.menen.be/lauwe-en-moeskroenstraat 

 
Met beleefde groeten.  
Directeur Anne Van Tieghem en team VBS Rekkem     
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